
SK–1

Model BRQ 130, BRQ 230
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte informácie v tomto návode a na obale a ponechajte si ich na budúce použitie. Zmeny 
v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich 
zmenu.

VLASTNOSTI A FUNKCIE
• Minimálny vek použitia: od 14 rokov
• Funkcia: diaľkovo ovládaný model
• Napájanie:
 • Výrobok – 1 ks batérie typ LI-POLY (3,7 V, 500 mAh) – súčasťou dodávky
 • Diaľkový ovládač – 6 ks batérií typu AA nie je súčasťou dodávky
• Čas nabíjania: cca 120 minút
• Čas prevádzky: cca 6–8 minút (nové, plne nabité batérie)
• Frekvencia diaľkového ovládania: infraovládač
• Max. dosah 10 m.
• Súčasti balenia pozrite v schéme.
• Nabíjací adaptér USB

UVEDENIE DO PREVÁDZKY, POKYNY NA POUŽITIE
Položte dron na zem, zapnite ho. Nechajte dron minimálne dva metre od vás. Biele vrtuľky sú predok, farebné zadná časť dronu. 
Skontrolujte, či je v dostatočnej vzdialenosti od prekážok, ľudí a zvierat.
Zapnite ovládač, uistite sa, či je plynová páka v najnižšej polohe smerom k vám. Zatlačte plynovú páku smerom od seba na 
maximum a ihneď ju pritiahnite späť k sebe. Kontrolka začne blikať, čo znamená, že sa páruje ovládač s dronom. Toto párovanie 
môže trvať niekoľko sekúnd. Hneď ako kontrolka prestane blikať, je dron pripravený na let. Pomaly pridávajte otáčky a začnite dron 
ovládať. Príjemnú zábavu.

3D FLIP – LOOPING 
Dron dokáže urobiť otáčku o 360° (looping), robí sa zatlačením pravého smerového ovládača a jeho pohybom. Looping môžete 
robiť v 4 smeroch, vpred, vzad, do ľavého a pravého boku. 

TRIMOVANIE
Ak sa nedotýkate žiadnej smerovej páky a dron sa napriek tomu pohybuje nejakým smerom, je potrebné ho vytrimovať.
Používa sa na to trimovacie tlačidlo, pozrite obrázok popis ovládača a pravú smerovú páku. Stlačte trimovacie tlačidlo a potom 
pravou smerovou pákou posuňte na opačnú stranu než sa dron pohybuje. Napr. ak dron letí dopredu, stlačte trimovacie tlačidlo 
a páku pravého ovládača posuňte 1× alebo 2× k sebe. Potom opäť stlačte trimovacie tlačidlo. Ak dron stále letí dopredu, akciu 
niekoľkokrát opakujte.

AKO NAHRÁVAŤ VIDEO A ZHOTOVOVAŤ FOTOGRAFIE (IBA MODEL BRQ 230)
Na nahrávanie videa 1× stlačte tlačidlo v  pravom dolnom rohu ovládača. Na ukončenie nahrávania ho stlačte druhýkrát. Na 
zhotovovanie fotografi e 1x stlačte tlačidlo nad nahrávaním videa na ľavej dolnej strane ovládača.
Ak chcete zobraziť záznam, vyberte pamäťovú kartu zo zadnej časti kamery. Miernym zatlačením pamäťovej karty kartu vysuniete 
a budete schopní ju vytiahnuť von z kamery.
Vložte pamäťovú kartu do adaptéra USB a zasuňte do počítača. Ak má váš počítač čítačku pamäťových kariet, vložte pamäťovú 
kartu rovno do čítačky.
Zobrazte si pamäťovú kartu vo vašom počítači. V priečinku DCIM nájdete vaše natočené videá a zhotovené fotografi e.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ
Pomocou skrutkovača uvoľnite kryt batérie a odstráňte ho. Batériu vložte so správnou polaritou +/−. Kryt potom vráťte na pôvodné 
miesto a opäť ho skrutkou zaistite.

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA
Výrobok skladujte v čistom stave na suchom a tmavom mieste. Čistite navlhčenou handričkou bez chlpov. Na čistenie nepoužívajte 
agresívne či abrazívne čistiace prostriedky. Po použití očistite a osušte pomocou suchej utierky.

UPOZORNENIE – VÝROBOK
• Zostavenie a uvedenie do prevádzky musí vykonať dospelá osoba!
• Nedotýkajte sa pohybujúcich sa častí výrobku. Nebezpečenstvo úrazu!
• Obal nie je súčasťou hračky, po rozbalení odstráňte všetky jeho súčasti z dosahu dieťaťa. Pri fóliových súčastiach obalu hrozí 

udusenie!
• Výrobok nie je určený pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé časti – nebezpečenstvo prehltnutia. Nenechávajte deti hrať sa bez 

dozoru.
• Nevystavujte výrobok zdrojom tepla, ako je oheň, slnečné žiarenie a pod., mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku či explózii 

batérií.
• Výrobok nijako neupravujte, nezasahujte do jeho konštrukcie či zapojenia. Hrozí strata funkcie, úrazy či škody na majetku.
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• Voda sa nesmie dostať k vnútorným častiam výrobku.

UPOZORNENIE – RC
• Prostredie: vyberte bezpečné miesto, s dostatočným priestorom bez bariér, zvierat a ľudí. Nenarážajte do iných predmetov.
• Nepúšťajte výrobok na väčšiu vzdialenosť než 10 m, inak ho nebude možné ovládať.
• Nepoužívajte za nepriaznivého počasia (vietor, dážď). Ovplyvnilo by to ovládanie modelu a  mohlo viesť k strate kontroly 

a úrazom či iným škodám.
• Hneď ako sa model začne pohybovať pomalšie, je čas nabiť batérie, alebo inštalovať nové.
• Rádiové rušenie môže spôsobiť divné správanie výrobku. Iný model riadený na rovnakej frekvencii môže rušiť ovládanie vášho 

výrobku.
• Osobné vysielačky, mobilné telefóny, dvojcestné vysielačky a iné vysielacie zariadenia, a tiež vedenia vysokého napätia môžu 

spôsobiť rádiové rušenie.
V prípade úniku elektrolytu a zásahu očí, vypláchnite oči čistou vodou a bezodkladne vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

BATÉRIE – BEZPEČNÁ PREVÁDZKA
• Používajte iba typy batérií odporúčané výrobcom.
• Batérie, ktoré sú určené na výmenu, odporúčame nahradzovať alkalickými.
• Manipulovať s batériami vrátane nabíjania môže iba dospelá osoba.
• Nevystavujte batérie ohňu, priamemu slnku, alebo iným zdrojom tepla.
• Batérie určené na nabíjanie vyberte pred nabíjaním z výrobku.
• Nabíjacie batérie sa pred hraním musia nabiť. Odpojte až po úplnom nabití. Pozor, po nabíjaní môže byť povrch horúci.
• Dodržujte napätie špecifi cky uvedené na výrobku alebo na obale.
• Nekombinujte nabíjacie a bežné batérie. Batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, sa nesmú nabíjať.
• Dbajte na správne uloženie batérií vo výrobku a dodržujte správnu polaritu.
• Vybité batérie sa musia z výrobku ihneď odstrániť. Nemiešajte dohromady nové a použité batérie.
• Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, vyberte všetky batérie.
• Zákaz skratovania napájacích svoriek.
• Porušená alebo netesná batéria sa musí ihneď vymeniť.
• Použité batérie nevhadzujte do ohňa ani neotvárajte ich kryt!
• V prípade úniku elektrolytu a zásahu očí vypláchnite oči čistou vodou a bezodkladne vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické 
výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a  recykláciu 
odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v  niektorých krajinách Európskej únie alebo 
v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového 
produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri 
nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a  elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu 
alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v  Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie 
o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Symbol CE uvedený na jednotke, v používateľskom manuáli a na balení označuje, že jednotka spĺňa základné 
požiadavky smernice R&TTE, 1995/5/ES, Smernice pre nízke napätie 73/23/EEC. Vyhlásenie o zhode nájdete na 
www.buddytoys.cz

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo 
na ich zmenu.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Čeština je pôvodná verzia



DESCRIPTION / POPIS / POPIS / LEÍRÁS / OPIS/ ОПИСАНИЕ / OPIS / BESCHREIBUNG / DESCRIPTIF 
/ DESCRIZIONE / DESCRIPCIÓN / BESCHRIJVING / APRAŠYMAS / OPIS

1. Left lever (Ascend/descend/left/right) / 2. Fast slow gear / 3. Power switch / 4. Light control / 5. Power indicator / 6. Right lever 
(forward/backward/left/right sideward fl y), press down to 3D fl ip / 7. Trimming start button / 8. Photograph (BRQ 230) / 9. Video 
(BRQ 230) 

1. Levá páka (nahoru/dolu/doleva/doprava) / 2. Knipl zrychlení, zpomalení / 3. Hlavní vypínač / 4. Světelná kontrolka / 5. Indikátor 
napájení / 6. Pravá páka (dopředu/dozadu/let doleva/let doprava), stiskněte pro 3D fl ip / 7. Tlačítko trimování / 8. Fotoaparát (BRQ 
230) / 9.  Videokamera  (BRQ 230)

1. Ľavá páka (hore/dole/doľava/doprava) / 2. Páka zrýchlenia, spomalenia / 3. Hlavný vypínač / 4. Svetelná kontrolka / 5. Indikátor 
napájania / 6. Pravá páka (dopredu/dozadu/let doľava/let doprava), stlačte pre 3D fl ip / 7. Tlačidlo trimovania / 8. Fotoaparát (BRQ 
230) / 9.  Videokamera  (BRQ 230)

1. Bal kar (fel/le/balra/jobbra) / 2. Gyorsító- és lassítókar / 3. Főkapcsoló /4. Kontroll-lámpa / 5. Töltéskijelző / 6. Jobb kar (előre/
hátra/repülés balra/repülés jobbra), nyomja meg 3D fl iphez / 7. Trimmelés gomb / 8. Fényképezőgép (BRQ 230) / 9.  Videokamera 
(BRQ 230)

1. Lewa dźwignia (w górę/w dół/w lewo/w prawo) / 2. Dźwignia przyspieszenia, zwolnienia / 3. Wyłącznik główny / 4. Kontrolka 
świetlna / 5. Wskaźnik zasilania / 6. Prawa dźwignia (do przodu/do tyłu/lot w lewo/lot w prawo), wciśnij dla 3D fl ip / 7. Przycisk 
trymowania / 8. Aparat fotografi czny (BRQ 230) / 9.  Kamera wideo  (BRQ 230)

1. Левый джойстик (вверх/вниз/влево/вправо) / 2. Рычаг дросселя / 3. Главный выключатель питания. / 4. Индикатор / 5. 
Индикатор питания / 6. Правый джойстик (вперед/назад/перемещение влево/перемещение вправо), нажмите для 3D 
переворота / 7. Кнопка триммера / 8. Фотокамера (BRQ 230) / 9.  Видеозапись (BRQ 230)

1. Lijeva upravljačka palica (gore/dolje/lijevo/desno) / 2 Ručica gasa / 3 Glavni prekidač napajanja / 4. Indikatorska lampica / 5. 
Indikator napajanja / 6. Desna upravljačka palica (naprijed/natrag/letenje lijevo/letenje desno), pritisnite za 3D zaokret / 7. Gumb 
za uravnoteženje / 8. Fotoaparat (BRQ 230) / 9.  Videokamera (BRQ 230)

1. Linker Joystick (auf/ab/links/rechts) / 2 Gashebel / 3 Hauptstromschalter / 4. Kontrollleuchte / 5. Stromanzeige / 6. Rechter Joystick 
(vorwärts/rückwärts/nach links fl iegen/nach rechts fl iegen), für kurzen 3D-Rundfl ug drücken / 7. Trim-Taste / 8. Fotokamera (BRQ 
230) / 9.  Videorecorder (BRQ 230)
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HOW TO FLY THE HELICOPTER  / JAK OVLÁDAT VRTULNÍK / AKO OVLÁDAŤ VRTUĽNÍK / HOGYAN 
VEZÉRELJE A HELIKOPTERT / JAK OBSŁUGIWAĆ HELIKOPTER / КАК УПРАВЛЯТЬ ВЕРТОЛЕТОМ 
/  KAKO UPRAVLJATI HELIKOPTEROM / FLIEGENLASSEN DES HELIKOPTERS / COMMENT FAIRE 
VOLER LE QUADCOPTERE / MODALITÀ PER FAR VOLARE L’ELICOTTERO / CÓMO PILOTAR EL 
HELICÓPTERO / ZO VLIEGT U DE QUADCOPTER / KAIP SKRAIDINTI SRAIGTASPARNĮ / KAKO DA 
LETITE S HELIKOPTEROM 

1. Joystick gauche (haut/bas/gauche/droite) / 2 Levier d’accélération / 3 Interrupteur principal / 4 Voyant / 5 Voyant d’alimentation 
/ 6. Joystick droit (avance/recul/vol à gauche/vol à droite), appuyez pour le fl ip 3D / 7. Bouton Régulateur / 8. Appareil photo (BRQ 
230) / 9.  Caméra vidéo (BRQ 230)

1. Joystick sinistro (su/giù/sinistra/destra) / 2 Leva dell’acceleratore / 3 Interruttore di alimenazione principale / 4. Spia dell’indicatore 
/ 5. Indicatore di accensione / 6. Joystick destro (volo avanti/indietro volo sinistra/destra), premere per la rotazione 3D / 7. Pulsante 
ritaglio / 8. Fotocamera (BRQ 230) / 9.  Videoregistratore (BRQ 230)

1. Palanca izquierda (arriba/abajo/izquierda/derecha) / 2 Palanca de ascenso / 3 Interruptor principal / 4. Indicador / 5. Indicador 
de encendido / 6. Palanca derecha (adelante/atrás/volar hacia la izquierda/volar hacia la derecha), pulse para hacer una vuelta 
completa / 7. Botón de ajuste / 8. Cámara de fotos (BRQ 230) / 9.  Grabadora de vídeo (BRQ 230)

1. Linker joystick (omhoog/omlaag/linkst/rechts) / 2 Gashendel / 3 Hoofdschakelaar Aan/Uit / 4. Indicatielampje / 5. Indicatielampje 
Aan/Uit / 6 Rechter joystick (vooruit/achteruit/naar links vliegen/naar rechts vliegen), drukken voor 3D-fl ip / 7. Afstelknop / 8. 
Fotocamera (BRQ 230) / 9.  Videorecorder (BRQ 230)

1. Kairioji vairasvirtė (viršun / žemyn / kairėn /dešinėn) / 2. droselinė vairasvirtė / 3. pagrindinis maitinimo jungiklis / 4. Kontrolinė 
lemputė / 5. Maitinimo kontrolinė lemputė / 6. Dešinioji vairasvirtė (pirmyn / atgal / skristi kairėn / skristi dešinėn); paspauskite, 
norėdami perjungti 3D / 7. Apkarpymo mygtukas / 8. Fotoaparatas (BRQ 230) / 9.  Vaizdo kamera (BRQ 230)

1. Levi džojstik (naviše/naniže/levo/desno) / 2 Poluga gasa / 3 Glavni prekidač za napajanje / 4. Indikatorska sijalica / 5. Indikator za 
napajanje / 6. Desni džojstik (napred/nazad/levo/desno letenje), pritisni za 3D vrtenje uokolo / 7. Trim dugme/ 8. Fotoaparat (BRQ 
230) / 9.  Video kamera (BRQ 230)



CHARGING BATTERIES / NABÍJENÍ BATERIÍ / NABÍJANIE BATÉRIÍ / AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE /
ŁADOWANIE BATERII /  ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ / PUNJENJE BATERIJA / AUFLADUNG VON BATTERIEN 
/ RECHARGER LES PILES / RICARICA DELLE BATTERIE / RECARGA DE LAS PILAS / BATTERIJEN 
OPLADEN / MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS / PUNJENJE BATERIJA 

INSTALL BATTERIES / INSTALACE BATERIÍ / INŠTALÁCIA BATÉRIÍ / AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE / 
INSTALACJA BATERII / УСТАНОВКА БАТАРЕИ / UMETANJE BATERIJA / EINSETZEN DER BATTERIE 
/ INSTALLATION DE LA PILE / INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE / INSTALACIÓN DE LA BATERÍA / 
PLAATSEN VAN DE BATTERIJ / KAIP ĮDĖTI BATERIJAS / INSTALIRANJE BATERIJE



SD CARD INSERT / VLOŽENÍ SD KARTY / VLOŽENIE SD KARTY / SD-KÁRTYA BEHELYEZÉSE / 
WKŁADANIE KARTY SD / УСТАНОВКА КАРТЫ SD / UMETANJE SD KARTICE / EINLEGEN DER 
SD-KARTE / INSERTION DE LA CARTE SD / INSERIMENTO DELLA SCHEDA SD / INSTALACIÓN DE LA 
TARJETA SD / DE SD-KAART PLAATSEN / KAIP ĮDĖTI SD KORTELĘ / UMETANJE SD KARTICE

1. Camera / 2. Insert the SD card into the recording box / 3. Press it lightly and then take out the SD card.

1. Fotoaparát / 2. Vložte do záznamového boxu SD kartu / 3. Jemně na SD kartu zatlačte a pak ji vyjměte.

1. Fotoaparát / 2. Vložte do záznamového boxu SD kartu / 3. Jemne na SD kartu zatlačte a potom ju vyberte.

1. Fényképezőgép / 2. Tegye be a memóriaboxba az SD-kártyát / 3. Nyomja meg fi noman az SD-kártyát, majd vegye ki.

1. Aparat fotografi czny / 2. Włóż do nagrywarki kartę SD / 3. Delikatnie wciśnij kartę SD, a następnie wyjmij ją.

1. Камера / 2. Вставьте карту SD в записывающий блок / 3. Аккуратно нажмите на карту SD и извлеките ее.

1. Kamera / 2. Umetnite SD karticu u kutiju za snimanje / 3. Lagano pritisnite SD karticu prema unutra, a zatim je izvadite.

1. Kamera / 2. Legen Sie die SD-Karte in die Aufzeichnungsbox ein. / 3. Drücken Sie die SD-Karte vorsichtig etwas herein und 
nehmen Sie sie dann heraus.

1. Caméra / 2. Insérez la carte SD dans le boitîer d’enregistrement / 3. Appuyez soucement sur la carte SD puis retirez-la.

1. Telecamera / 2. Inserire la scheda SD nel box di registrazione / 3. Spingere delicatamente la scheda SD in dentro e quindi estrarla.

1. Cámara / 2. Inserte la tarjeta SD en la caja de grabación / 3. Presione suavemente la tarjeta SD hacia dentro y luego extráigala.

1. Camera / 2. Plaats de SD-kaart in het opnamevak / 3. Duw voorzichtig tegen de SD-kaart en neem de kaar vervolgens uit.

1. Fotoaparatas / 2. Įkiškite SD kortelę į įrašymo įrenginį / 3. Atsargiai paspauskite SD kortelę, tada išimkite ją.

1. Kamera / 2. Utaknite SD karticu u kutiji za snimanje / 3. Nežno gurnite SD karticu unutra i onda je izvadite.
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